
េលកេលកេលកេលកេកងេកងេកងេកង        វណណសកតិ  វណណសកតិ  វណណសកតិ  វណណសកតិ  ((((១១១១៩២៥  ៩២៥  ៩២៥  ៩២៥  ----    ២០០៨២០០៨២០០៨២០០៨))))     
 

សំរង់កំណពយខលះរបស់េលក េកង វណណ សកត ិ

 

រពលឹងមសេអើយ1 
រពលឹងមសេអយ  អរុណរះេហយ   ែកអកខវកេហបង  
េអតមកមួយែភលត  េអយែឆអតបណំង  ផតិតយកនួនលអង  

េទតមសងខ រ។ 
រពលឹងមសេអយ  ឡនេបកេចញេហយ  ពរងត់សងសរ  
ពរងត់បងេទ   លេំនៃនមហ   សមុរទសិកស  

សសងរកេរតយ។ 
ឡនេបកេលឿនសលុង  កត់វលកត់រកុង  មិនអស់មិនេហយ

 េលឿនលង់ឆង យលន់  គយគន់គម នេរតយ  ឆង យកលេកៀកេកយ 
     ថន ក់ថនមេថលមថៃថល។ 

រពលឹងមសេអយ  កប៉ល់េចញេហយ  កណត លជលស័យ
 េឃញែតទឹកេមឃ  សេងវគអល័យ   ឋនដច់វស័ិយ  

សែងវងពលេព។ 
រពលឹងមសេអយ  គម នេកះគម នេរតយ  មនែតចិតតេរព

 ចកកយឆង យរបណ  ឆង យឋនែនបេន  ែតចិតតនេំព  
េពរជពងសពនលក។ 

ឬមួយបងយ ំ   ឬេមឃរសទុ ំ   ផគរលន់គហំក
 រពះពយផត់ដច់  កចំត់ពពក   កចំយរលក  

កនុងចិតតរលឹក។ 
រពលឹងមសេអយ  សល ប់េកតគម នេរតយ  កិេលសគគឹក 

 ជលធធអំវី   ជងកតីែនបនឹក   រសលញ់វលិវកឹ  
     បងវិលភពឋន។ 

រពលឹងមសេអយ  ៃថងរះវញិេហយ   ដូចេនរតកលយណ
 េមលមកគងគ    េវទនប៉ុនម ន   រលត់សុខសនត  

សមុរទេខៀវខចី។ 

                                                 
1
 ដករសង់េចញពីរបភព៖  http://salakhmer.com/khmerpage 
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សសងេកៀកេកយ  ខយល់តអូញឆលងេឆលយ  រល់ៃថងររតី 
 ដូចចិតតបងរក   េហរមកលរសី   ែតពុំបនសតី   

វលិតមវសន។ 
រពលឹងមសេអយ  យូរៃថងណស់េហយ  យល់ែតតរ 

 េលចេលអកស  េដរដសេរតៀបរត  េរបៀបដូចេសនហ  
រកីេរយតមកមម។ 

រពលឹងមសេអយ  រលកែបកេហយ   រេលបេឡងចងំ
 េកតសល ប់េរសកឃល ន  ដុះគម នេគដ ំ   េលភៈេរតៀមរត ំ  

រលកកមមផល។ 
សគរេមឃ   មិនែមនគងគ    វេយែដលខវល់  
ែតកនុងអតម    តណហ រចល់   េរចនេហយេរជសល់  

ពិបកបនល យ។ 
រពលឹងមសេអយ  មិនដល់េរតយេឡយ  ដូចប៉ងសបបយ  
ឃល នេរៀនវជិជ    ជរសល ប់កយ   ចិតតេនខវល់ខវ យ  

េនដច់វស័ិយ។ 
សម នថពនេសប យ  ដល់រសុកេគេហយ  ហក់ដូចរសៃម

 រសវេតងេកះ   រួចេផល ះរកៃថល   នឹងែរងអល័យ  
អេលះរសស់រសី។ 

នវតណហ    អែណត តេទណ   កនុងកង់េលកិយ
 គម នេកះគម នេរតយ  គម នេសប យេបតី   រកេរតយសួសតី  

សមុរទេវទន។ 
កេណត ចកែណត ង  រលកែបកែផសង   ែផសងអវជិជ   
វលិកនុងសងខ រ   កមម េវរ    អេនទ លតមគន   

ដូចរលកទឹក។ 
រលកេលភៈ   ចបំងកនុងេទសៈ   េឆះខយល់ពពក  
ទឹកដីជធតុ   ធមមជតិវលិមក   កេកតរូបរក  

េមហៈអតម ។ 
រពលឹងមសេអយ  បងលសិនេហយ  តមពយុះកម

 ឥតចុងឥតេដម   ដេងហមេលក   ែវងជងជលស  
េចញចូលេកតសល ប់។   
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អនកត2 
 
 

រសុកមនគូលី   មនអនកតពីរ   មួយេនកនុងៃរព 
មួយេនកនុងរសុក  សកុំកមៃម   ែតេចះបភំ័យ 
    ទរយកសែំណន។ 
មួយេរបជងំឺ   េធវេអយេគឈឺ   រត់មករកែសន 
មួយេរបអណំច   េកងកចេកៀរេកណឌ   េអយររសតគន ែសន 
    ជួយជតិអតម ។ 
លក់ៃសបវណ័ឌ ខលួន  េអយេពញសនួំន  សណូំកពនធដរ 
លក់កូនលក់េច   បេំបអនកត   លក់ខលួនជករ 
    ែសនទិញជីវតិ។ 
េនែតអនកត   មិនែឆអតអតម    លួចបលន់គុគំិត 
ែរសកថកច់ៗ   តមេសចកតីពិត   លក់ទងំជីវតិ 
    ក៏េនែតកច់។ 
ែតររសតយល់ថ   េលកអនកអនកត   គឺេចរសេមតច 
របឹជន់គូលី   េដកសីុឈមសច់  ទល់ែតររសតកច់ 
    អអនកតវញិ។ 

 
 
 
 

                                                 
2
 និពនធេនកនុងឆន ១ំ៩៥០, េនរកុងប៉រសី  របេទសបរងំ។ 

កំណពយ អនកត, ភជុ បិំណឌ ក នុងគកុ,  និង  េអយែតែខ មររស់  រតូវបនដករសង់េចញពីកររសវរជវចងរកងរបស់េលកឃងី ឃងី ឃងី ឃងី 

ហុកឌ ី ហុកឌ ី ហុកឌ ី ហុកឌ ី កនុងេសៀវេភ អកសរសលិបែ៍ខមរ សតវតសទី២០ កវីនិពនធ និង កំរងអតថបទ េ�ះពុមពេ�យប�ណ �រអងគរ 

េ��ន ំ២០០៧។  
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ភជុ បិំណឌ ក នុងគកុ3 

 
 

យប់េនះផគរលន់សូររង ំ    បុណយភជុ រំបមូលញតិសនត ន 
សូរតធម៌ឬេសចេលងកសំនត   ឱែកវកលយណបងជប់គុក។ 
បងភជុជំមួយនឹងជញជ ងំ    បួនផទ ងំេឆវងសត េំរកយនិងមុខ 
ខងេលខងេរកមេឃញែតទុកខ   កនុងគុកបុណយភជុ នឹំងខលួនឯង។ 
យប់េនះេម៉លះសមែកវវរមិរត   នងគិតរកបងែរងចែំបង 
ែថមេខនយភួយមុងមិនរបែលង   អូនេគងមន ក់ឯងយប់បុណយភជុ ។ំ 
កនុងគុកគង់េនបងមនគន    កមមរពត់ករំពថងូ ររង ំ
អនកេទសដូចបងេដកទួញយ ំ   នឹកដល់បុណយភជុ ជុំេំវទន។ 
អនកខលះនឹកេទមត យឪពុក    ខលះចង់ជួបមុខបុរតភរយិ 
ខលះចង់បនសិទធិជអនកជ    រគប់គន របជុភំជុ ទុំកខរពួយ។ 
ខលះេដកគងថង សពរពិចែភនក   ខលះេដកយែំយកេអយរពះជួយ 
ខលះដកដេងហមសូរមួយៗ    ខលះរពួយេនេសងៀមឥតរសករសនត។ 
ចបំច់ថអីរតឹមបងរពួយ   អនកេទសរងួយយរំគប់របណ 
សូមបអីនកជទងំប៉ុនម ន    បងសម នថភជុ ទុំកខរពួយែដរ។ 
អូនសត ប់េមលចុះសូររង ំ    គឺរពួយរបជុេំធវបុណយែខមរ 
េកតសល ប់រពត់របសមនហូរែហរ  អូនេអយមនែតកតីេសនហ។ 
េទបជួយេរសចរសង់សតវេលកបន  េអយមនកសំនតេដយរបថន  
សងឃមឹអណិតចិតតេមតត     េកតពីេសនហមនុសសរគប់គន ។ 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 និពនធេនកនុងពនធនគរ  េនភនេំពញ  (េបះពុមពេនភនេំពញ - េលកទីមយួេនឆន ១ំ៩៥៦, េលកទីពីរេនឆន ១ំ៩៦៣) 
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េអយែតែខ មររស់4 
 

សពំះរពះរគូ   ឃល េឃល ងចត់ជូរ   ជួយរពួយរសុកែខមរ 
ជតិយរំហម   ឈមដមរសូវែរស  ែរកងរពួយរពឺែដរ 
    េរពះឈមែខមររចល។ 
កែសតអនកខលះ   េលងែលបងេដៀលតមះ  កច់មួលអុចអល 
ខញុសូំមេលងេលបយ  កុេំអយរលដល  កពយេឃល ងសរំល 
    េរឿងែខមរគន ឯង។ 
េលបយែកលមអនលក់  ឆង ញ់មិនលង់លក់  ជតិេលងជែលបង 
លបចិេរកលបចិកនុង  ែរកងផុងជប់ែកង  េលងលក់ជតិឯង 
    េរពះែលបងមួយែឆអត។ 
ខម ងំៃវគ៉េរគង   េធអីេលង-េលង   ឱអនកកែសត 
មកចបំងរបែជង   គន ឯងរកេហតុ   េរឿងជតិរកែឡត 
    ទស់អីខញុ ែំដរ? 
េចមេចទេទៀតេហយ  កលមុនេលកេអយ  េគថទស់ែត 
មនវហនឹងមួយ   នរំពួយរសុកែខមរ  ចប់វបនែបរ 
    រកសុខវញិបន! 
ចប់-ែលងែកលងចបប់  កុេំអយជតិសល ប់  ចប់ចុះសុខសនត 
ខញុ មួំយដូចៃច   មិនៃថលប៉ុនម ន   ញិចេអយែខមរបន 
    រស់រនរគប់គន ។ 
ឥឡូវកែសត   មកសូរតែតត-ែតត  ចេំពលេវល 
ខម ងំយួនខម ងំេសតច  មកេផតចអនកជ   ចេំចះករពរ 
    គនីគន េយងែមន! 
អរកក់ឬលអ   េពះេវៀនេខម ស   ធល យមកបត់ែបន 
េពលខម ងំរបញប់  របកប់េកៀរេកណឌ   ដឹកែខមរទងំែសន 
    វយដរំចបំញ់។ 
ឱអនកកែសត   រកពិតរកេហតុ   េអយជតិេចះកន ញ់ 
អងអីេសរ ី   អួតអីរតបញ់   ពិតអីរតង់អញ 
    រតូវខល ញ់ខល ងំខលប។ 

                                                 
4
 និពនធេនកនុងឆន ១ំ៩៧២, េនរបេទសបរងំ? 
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សអ តសអជំងេគ   មិនសីុេទេម   សីុកូនេកនកប 
សីុសអីរហម   សីុតមរបប   វណ័ឌ សអីកនទប 
    វត់សអីគន ឯង។ 
វត់ែខមរឯេទៀត   “សុទធសឹងេចលេមសៀត”  តមខម ងំវែថលង 
“ពួកពុករលួយ”   រងួយដូចែរសង   រេងមែបកែបង 
    ដងកូ វរុកេរ ។ 
ដូចមុនេមល៉ះេទ   ធេំជត-តូចេជរ   តមេជងខយល់េដរ 
មុនេជតជរពះ   សពំះលងក់េលង   កបត់ជតិេហយេត 
    ឪពុករលួយ! 
កូនធល ប់ែហរហម  ធល ប់ខល ចខលបខលម   េចសត ែតមួយ 
កូនេចេពញរសុក  ធល ប់សុខរលួយ   ឪេអយមកជួយ 
    េទៀតេទអពុក! 
អេជងអៃដ   អេចរអៃច   កុបំច់អុកឡុក 
វែកខលួនេហយ   កនេអយេទមុខ   វតបុលរតសុក 
    ចឪំវេទ? 
ចខំវល់សអីេទៀត   ចែំតឈលបេឆលៀត   ចក់តមែខសេម 
េធថសិនេទ   ជងេនទេំនរ   ែខមរដូចឯងេទ 
    សីុជតិដូចគន ។ 
េបយួនវៃវ ៉   អនកថេអបៃដ   រកបដូចសតវទ 
ែបរេថក លេទសទព័  អនកងប់ធន   សងឈមអនកជ 
    េអយសល់ដីេន។ 
មនេហយរដឋររសត  េបះេឆន តេពញពស  េឃល កលិចលង់េទ 
អែំបងអែណត ត   រតែសតហមងេស  មិនដឹងសេំដ 
    េកះេរតយរតង់ណ។ 
ធល ប់េគទឹមេទៀម   ធល ប់េអបៃដេសងៀម  ទូលរជយសសន 
ខលុះខលបរសួលណស់  មនមច ស់រតួតរត  េរតៀមចកំរងរ 
    បនរពឹកបត់លង ច។ 
េរឿងចស់េរឿងថមី   ជប់េមរកមី   េរឿងេមអង់អច 
របកន់ររសតរដឋ   េមមត់អណំច   មិនសលូតមិនកច 
    េចះេរបអនកេចះ។ 



 

េលកេកងវណណ សកតិេលកេកងវណណ សកតិេលកេកងវណណ សកតិេលកេកងវណណ សកតិ    ¬¬¬¬១៩២៥ ១៩២៥ ១៩២៥ ១៩២៥ ----    ២០០៨២០០៨២០០៨២០០៨¦¦¦¦ 
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រកអីកែសត   របែជងេធវេពទយ   ជូនជតិរតិះរះិ 
េរឿងែខមរពូែក   ដូចែខមរសគំិះ   ែវកចុះមមិះ 
    េអយែតរតង់រតូវ។ 
ពិតខញុពិំតេគ   សូមេលកបកេករ ត�  េអយពិតេពកកូវ 
ខុសខូចរតង់ណ  ចរចរែចចូវ   េអយែតរកផលូ វ 
    ជូនជតិបនរស់។ 
េឃញខញុ  ំ“លក់ខលួន”  ចេំណញចនួំន   បនរបក់សកតិយស 
េមតចមត ប៉ុនម ន   មនបនខពង់ខពស់  ជកបលពីរពស់ 
    សូមកុរំបណី។ 
ែហកហួររតដង   េញចញតិជិតខង  ដឹងេដមេសចកតី 
ពុតពូជពពល ក់   លមលក់រកមី   េជរចុះកុបំី 
    េញ តញក់ចក់េដត។ 
េជរេចទ “ខញុចំញ់”  “រត់េជងរតបញ់”  េដយឈឺ “ចញ់េឆន ត” 
រតង់ណជ “ឈន ន់”  “េគជន់” េលភេលត  រតង់ណចញ់េឆន ត 
    “េគេបក” ខញុបំន? 
សូមឆកឹះសូមេឆកៀល  សូមតមះតិះេដៀល  កច់មួលរខំន 
េអយែតខលួនបន  ខះែខងេថកងថក ន   ថខលួនកល ហន 
    េចះេរតមខយល់។ 
កលែហរៃហេអ   ខញុឥំតេអេព   េចតេលកជពស់ 
លុតចុះអបឡប   របបអបំល់   -កច់េហយែកកល 
    ែកកុនេទៀតេទ! 
េអយែតជតិេយង  រលូតរេលង   រួចពីរេណត  
ពឹសពុករលួយ   លស់រតួយសេំដ  លូតេទៀងេរៀងេទ 
    សុខសនតសួសតី។ 
កូរកយមកចុះ   តងំពីេរឿងជុះ   អចម៍ែខមរ-បលី 
េរឿងែខមរ “គម នេចរ”  ពូនេពរជកតី   បញ់េចលេរពះអី 
    គន គិតជែខមរ។ 
េបេលកថរតូវ   យកខញុជំផលូ វ   ែឈនឈន ន់េលកែដរ 
ជន់េជតតមចិតត  លូនលិតបត់ែបរ   េធវអីេអយែត 
    ែខមរេអយមិនសល ប់។ 
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ទស់ែតែខមរេអយ  សល ប់យូរមកេហយ  កនុងកររបកប់ 
របធក់របែជង   គន ឯងសលំប់   េអយេគកន់កប់ 
    រតួតកបលពីេរក។ 
មនអីជែខមរ   នគំន គស់ែក   បែងវរដនេដ 
មិនសុខចិតតេទ   ែខមរេមជតិេជ   លុះរតពីេរក 
    េទបកបលរបដី។ 
ខណំស់យកេគ   កៃនទជេម   ជតិសសន៍សដំី 
ជតិឯងពកបុិច   មួលកតិចរកញី   េធវបញកេជរសតី 
    អួតឯងអនកជ! 
ខល ងំណស់រតង់អួត  េពងេប៉ងេកងកួត  នឹងែខមរដូចគន  
សច់ឈមែតមួយ  រលួយេទជ   ែខមរខម ងំពនពរ 
    កេំទចជតិឯង។ 
ឪអនកកែសត   អនកទរេប៉តែប៉ត   ខល េឃល កកល ែកលង 
េរឿងេគេរឿងខញុ  ំ   អនកផតុ ផំលុ ែំផសង   េឆះែខមរគន ឯង 
    ជួយជតិអនកណ? 
េបជតិ “ខលួនអញ”  េចះចុះរសលញ់  ែតឯងឯក 
ខញុមំិនផទឹមេទ   នឹងេមេសនហ   ជួជតិអតម  
    ជួយជតិផទ ល់ខលួន។ 
ែខមរពូជអនកជ   េចះរកគនីគន    អង់អចធន់ធួន 
អចគិតអចករ   ធធំរមមួំន   េគមិនគុគួំន 
    នឹងជតិេគេទ! 
េគឯងេចះែដរ   ររសតទសកូនែខមរ  េចះសតីមិនេជរ 
សអ តសអេំនសល់   េកឿងកល់ទេំនរ   េឃញខយល់មិនេរ 
    ែហហមៃហេអ។ 
កូនែខមរែបបេនះ   េមតចេលកេបចេបះ  ឬែបរេធេព 
មិនចង់េមលសគ ល់  ែរកងទល់េសេរ    េគេលឿនេលសេល 
    សងជតិែខងែរង៉។ 
ឯេឈម ះខញុមួំយ   េអយ “ពុករលួយ”  ខញុឥំតគិតែរកង 
សូមេលកឈនះេទ  ឈប់េនទស់ែទង  ចបំងែខមរគន ឯង 
    ចបំងជួយជតិវញិ។ 

 


